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ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

مهر-شهریور
2930311234

مهر

567891011

اربعین 121314151617
حسینی

18

رحلت 19202122232425
)ص(پیامبر

دانشجویان جاري1399-1400آغاز نیمسال اول سال تحصیلی : شهریور29
دانشجویان جاري، آخرین مهلت ارسال لیست کالس ها با ظرفیت کمتر از مصوبات آموزشی دروس دانشجویان ) ترمیم(آغاز حذف و اضافه : مهر7

جاري
دانشجویان جاري) ترمیم(پایان حذف و اضافه : مهر8

آخرین مهلت ارسال اسامی دانشجویان جاري ثبت نام نکرده و  داراي واحد اخذ شده کمتر از مصوبات آموزشی: مهر14

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Sutech.png
https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

شهادت 26آبان-مهر
)ع(امام رضا 

2728293012

آبان

3
امام شهادت4

حسن عسکري 
)ع(

56789

رمیالد پیامب10111213
)ص(

141516

17181920212223
1399-1400آخرین مهلت ورود نمرات دروس تک درس اخذ شده در نیمسال اول سال تحصیلی : مهر30

1399-1400شروع برگزاري امتحان جامع دکتري در نیمسال اول سال تحصیلی : آبان1
دانشجویان ورودي جدید1399-1400آغاز نیمسال اول سال تحصیلی : آبان17

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

24252627282930آبان

آذر

1234567

891011121314

15161718192021

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

98-99مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 3آخرین مهلت ورود نمرات دروس خاص شامل پروژه، کارآموزي، پروژه آز الکترونیک : آبان25
دانشجویان ورودي جدید، آخرین مهلت ارسال لیست کالس ها با ظرفیت کمتر از مصوبات آموزشی دروس ) ترمیم(آغاز حذف و اضافه : آبان26

دانشجویان ورودي جدید
دانشجویان ورودي جدید) ترمیم(پایان حذف و اضافه : آبان27

آخرین مهلت ارسال اسامی دانشجویان دانشجویان ورودي جدید ثبت نام نکرده و  داراي واحد اخذ شده کمتر از مصوبات آموزشی: آدر3
دانشجویان جاري 1399-1400تعریف دروس به وسیله دانشکده ها براي ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : آذر17

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

22232425262728آذر

293012345دي-آذر

دي
6789101112

13141516171819

به وسیله ) نهایی(دانشجویان جاري مقطع کارشناسی، آغاز ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی( آغاز انجام عملیات حذف اضطراري : آذر22
دانشجویان جاري مقطع تحصیالت تکمیلی) نهایی(دانشجویان جاري مقطع تحصیالت تکمیلی، آغاز تایید درخواست حذف اضطراري 

دانشجویان جاري ) نهایی(دانشجویان جاري مقطع کارشناسی، پایان ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی( پایان انجام عملیات حذف اضطراري :آذر23
مقطع تحصیالت تکمیلی

98-99مربوط به دوره تابستان سال تحصیلی 3آخرین مهلت ورود نمرات دروس خاص شامل پروژه، کار آموزي، پروژه آز الکترونیک : آذر25
دانشجویان جاري1399-1400آغاز انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : آذر29
دانشجویان جاري مقطع تحصیالت تکمیلی) نهایی(پایان تایید درخواست حذف اضطراري : آذر30

دانشجویان جاري، آخرین مهلت ثبت در خواست حذف ترم 1399-1400پایان انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : دي6
دانشجویان جاري

راهنمادانشجویان جاري توسط اساتید 1399-1400آغاز انجام عملیات تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی :دي7
آغاز ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی  در دروس دانشجویان جاري:دي8

دانشجویان جاري توسط اساتید راهنما1399-1400پایان انجام عملیات تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : دي14
جاريپایان کالس هاي دروس دانشجویان : دي17

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

20212223242526دي

شهادت 2728بهمن-دي
)س(زهرا حضرت

2930123

بهمن
45678910

11121314151617

ارزشیابی دانشجویان جاري از اعضاي هیات علمیپایان : دي24
آغاز امتحانات دروس دانشجویان جاري: دي27
1399-1400آخرین مهلت برگزاري امتحان جامع دکتري در نیمسال اول سال تحصیلی :دي30

دانشجویان ورودي جدید1399-1400تعریف دروس به وسیله دانشکده ها براي ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : بهمن6
آخرین مهلت ورود نمره امتحان جامع دکتري در سیستم گلستان: بهمن7
به ) نهایی(دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی، آغاز ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی( آغاز انجام عملیات حذف اضطراري : بهمن11

دانشجویان ورودي جدید مقطع تحصیالت ) نهایی(وسیله دانشجویان ورودي جدید مقطع تحصیالت تکمیلی، آغاز تایید درخواست حذف اضطراري 
تکمیلی

)  نهایی(دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی، پایان ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی( پایان انجام عملیات حذف اضطراري : بهمن12
دانشجویان ورودي جدید مقطع تحصیالت تکمیلی

پایان امتحانات دروس دانشجویان جاري:بهمن15

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

پیروزي 1819202122بهمن
انقالب اسالمی

2324

2526272829301اسفند-بهمن

حضرت والدت234567اسفند

)ع(علی 
8

دانشجویان ورودي جدید1399-1400آغاز انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : بهمن18
دانشجویان ورودي جدید مقطع  تحصیالت تکمیلی) نهایی(پایان تایید درخواست حذف اضطراري : بهمن19
آغاز ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی  در دروس دانشجویان ورودي جدید:بهمن20
1399-1400آخرین مهلت اخذ مجوز تدریس براي اساتید مدعو در نیمسال دوم سال تحصیلی : بهمن21
1399-1400انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی جاري، پایان آخرین مهلت ورود نمرات دروس دانشجویان : بهمن25

دانشجویان ورودي جدید، آخرین مهلت ثبت در خواست حذف ترم دانشجویان ورودي جدید
دانشجویان ورودي جدید توسط اساتید راهنما1399-1400آغاز انجام عملیات تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی :بهمن26
دانشجویان ورودي جدید توسط اساتید راهنما1399-1400پایان انجام عملیات تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی : اسفند3
آخرین مهلت ثبت درخواست تمدید سنوات توسط دانشجویان: اسفند5
پایان کالس هاي دروس دانشجویان ورودي جدید، پایان ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی در دروس دانشجویان ورودي جدید: اسفند6

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

اسفند

9101112131415

ر مبعث پیامب161718192021

)ص(
22

ملی روز23242526272829

شدن صنعت نفت

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

آغاز امتحانات دروس دانشجویان ورودي جدید، آخرین مهلت اعالم نظر اساتید راهنما در خصوص تمدید سنوات دانشجویان: اسفند9
آخرین مهلت اعالم نظر مدیران گروه ها در خصوص  تمدید سنوات دانشجویان،: اسفند12
آخرین مهلت اعالم نظر روساي دانشکده ها در خصوص تمدید سنوات دانشجویان: اسفند17
آخرین مهلت ارسال درخواست تعریف درس به امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه: اسفند22
ارائه گروه هاي درسی و ثبت آنها در سیستم گلستان توسط کارشناسان دانشکده ها: اسفند23
پایان امتحانات دروس دانشجویان ورودي جدید: اسفند25
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتري، آخرین مهلت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی : اسفند28

به بعد براساس طرح تحقیق مصوب، آخرین مهلت ارائه طرح تحقیق رساله دکتري، آخرین مهلت ثبت درخواست 95دانشجویان دکتري ورودي 
آخرین مهلت ارائه درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشجویان، آخرین مهلت ورود نمره درس دانشجویان، تمدید سنوات توسط 

سمینار کارشناسی ارشد،

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

فروردین

78910111213

14151617181920

21222324252627

-فروردین
28293031123اردیبهشت

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

1399-1400آخرین مهلت ثبت درخواست مرخصی توسط تمامی دانشجویان جهت نیمسال  دوم سال تحصیلی : فروردین7
آخرین مهلت ورود نمرات دروس دانشجویان ورودي جدید:فروردین15
تمامی دانشجویان1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی ) اینترنتی(آغاز ثبت نام اصلی : فروردین17
تمامی دانشجویان1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی) اینترنتی(پایان ثبت نام اصلی : فروردین18
1399-1400آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی : فروردین21
1399-1400مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 3مهلت ورود نمرات دروس خاص شامل پروژه، کارآموزي، پروژه آز الکترونیک آخرین: فروردین25
، آخرین مهلت ارسال لیست کالس ها با ظرفیت کمتر از مصوبات آموزشی)ترمیم(آغاز حذف و اضافه: فروردین30
)ترمیم(پایان حذف و اضافه :فروردین31

1399-1400شروع برگزاري امتحان جامع دکتري در نیمسال دوم سال تحصیلی : اردیبهشت1

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA
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ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

اردیبهشت

45678910

شهادت 11121314
)ع(علی حضرت

151617

عید سعید18192021222324
فطر

تعطیلی 25
عید سعید فطر

262728293031

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

آخرین مهلت ارسال اسامی دانشجویان ثبت نام نکرده و داراي واحد اخذ شده کمتر از مصوبات آموزشی: اردیبهشت6
1399-1400آخرین مهلت ورود نمرات دروس تک درس اخذ شده در نیمسال دوم سال تحصیلی : اردیبهشت21

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

خرداد

1234567

رحلت امام 891011121314
خمینی 
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شهادت امام 1617
)ع(جعفر صادق 

18192021

22232425262728
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جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

2930311234تیر-خرداد
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567891011

12131415161718

19202122232425
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1399-1400آخرین مهلت برگزاري امتحان جامع دکتري در نیمسال دوم سال تحصیلی : خرداد31
آخرین مهلت ورود نمره امتحان جامع دکتري در سیستم گلستان، تعریف دروس به وسیله دانشکده ها براي ثبت نام مقدماتی نیمسال اول : تیر7

00-01سال تحصیلی 
به وسیله دانشجویان ) نهایی(دانشجویان کارشناسی، آغاز ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی(آغاز انجام عملیات حذف اضطراري : تیر12

دانشجویان تحصیالت تکمیلی) نهایی(تحصیالت تکمیلی، آغاز تایید درخواست حذف اضطراري 
دانشجویان تحصیالت ) نهایی(دانشجویان کارشناسی، پایان ثبت درخواست حذف اضطراري ) نهایی( پایان انجام عملیات حذف اضطراري : تیر13

تکمیلی
00-01آغاز انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی : تیر19
دانشجویان تحصیالت تکمیلی) نهایی(پایان تایید درخواست حذف اضطراري : تیر20
آغاز ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی: تیر21

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA


ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

311عید قربان2627282930مرداد-تیر

مرداد

8عید غدیر234567

9101112131415

16171819202122

ایام فعالیت هاي روزانه دانشگاهتعطیالت رسمی دانشگاهایام هفته هاي آموزشی دانشگاه

، آخرین مهلت ثبت در خواست حذف ترم دانشجویان 00-01پایان انجام عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی : تیر26
توسط اساتید راهنما00-01آغاز تأیید عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی : تیر27

توسط اساتید راهنما 00-01پایان تأیید عملیات ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی :  مرداد3
پایان کالس ها، پایان ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی: مرداد6
آغاز امتحانات: مرداد9

00-01آخرین مهلت اخذ مجوز تدریس براي اساتید مدعو در نیمسال اول سال تحصیلی :مرداد13

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA
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تاسوعاي 2324252627مرداد
حسینی
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حسینی

29

-مرداد
303112345شهریور
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6789101112

13141516171819
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پایان امتحانات: مرداد25
آخرین مهلت ورود نمرات، آخرین مهلت  ارائه درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشجویان، آخرین مهلت : شهریور5

به بعد بر 95ورود نمره درس سمینارکارشناسی ارشد، آخرین مهلت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتري ورودي 
اساس طرح تحقیق مصوب

آخرین مهلت ثبت درخواست تمدید سنوات توسط دانشجویان، ارائه گروه هاي درسی و ثبت آنها در سیستم گلستان : شهریور10
توسط کارشناسان دانشکده ها

آخرین مهلت ارسال درخواست تعریف درس به امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه: شهریور12
00-01آخرین مهلت ثبت درخواست مرخصی توسط دانشجویان جهت نیمسال اول سال تحصیلی : شهریور13
آخرین مهلت اعالم نظر اساتید راهنما درخصوص تمدید سنوات دانشجویان: شهریور14
آخرین مهلت  اعالم نظر مدیران گروه ها درخصوص تمدید سنوات دانشجویان: شهریور16

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA
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ایام هفته
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهماه

20212223242526شهریور

آخرین مهلت اعالم نظر روساي دانشکده ها در خصوص تمدید سنوات دانشجویان: شهریور20
00-01نیمسال اول سال تحصیلی ) اینترنتی(آغاز ثبت نام اصلی : شهریور23
00-01نیمسال اول سال تحصیلی ) اینترنتی(پایان ثبت نام اصلی : شهریور24
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتري ، آخرین مهلت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی : شهریور26

براساس طرح تحقیق مصوب، آخرین مهلت ارائه طرح تحقیق رساله دکتري، آخرین مهلت ورود نمرات دروس 95دانشجویان دکتري ورودي ماقبل 
1399-1400تک درس اخذ شده در دوره تابستان سال تحصیلی 

https://www.google.com/url?url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOn8CZx5zTAhVH7RQKHd3sAjsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGlcnEdzpp12PQajJ8zxWH-MlVBoA
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